
 

บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ        

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เจเคเอน็                     

โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กฤษดา เลิศวนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2561 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,413               925,487             25,052               921,424             
เงินลงทุนชัว่คราว 4 121,422             -                        121,422             -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 929,098             739,977             888,245             686,092             
สินคา้คงเหลือ 8,657                 21,246               8,657                 21,246               
เงินใหกู้แ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        800                    500                    
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 45,436               38,414               41,888               34,336               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,411               12,560               11,885               10,341               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,159,437          1,737,684          1,097,949          1,673,939          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 16,139               78,739               16,139               78,739               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        102,999             102,999             
อุปกรณ์ 27,401               22,157               25,807               20,554               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการ 292,647             102,904             292,647             102,904             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 6 1,326,227          1,184,270          1,327,900          1,185,619          
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3,741                 798                    3,511                 533                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,408                 957                    2,585                 914                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,393                 11,032               1,360                 1,127                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,671,956          1,400,857          1,772,948          1,493,389          
รวมสินทรัพย์ 2,831,393          3,138,541          2,870,897          3,167,328          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560  30 มิถุนายน 2561  31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 30,000               523,145             30,000               523,145             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 8 86,867               79,605               98,774               86,145               
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 606,781             599,042             606,781             599,042             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,882                 2,086                 2,882                 2,086                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,541               16,256               24,541               16,256               
เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 3 77,427               64,429               88,190               83,238               
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 5,524                 5,959                 5,399                 5,733                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,184               5,159                 9,057                 515                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 847,206             1,295,681          865,624             1,316,160          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,784                 6,720                 7,784                 6,720                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,005               9,764                 10,630               9,575                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,789               16,484               18,414               16,295               
รวมหนีสิ้น 865,995             1,312,165          884,038             1,332,455          
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 10
      หุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้
            มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 324,000             270,000             324,000             270,000             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 270,000             270,000             270,000             270,000             
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,022,482          1,022,482          1,022,482          1,022,482          
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18,194               18,194               18,194               18,194               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 660,826             521,804             676,183             524,197             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,104)               (6,104)               -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,965,398          1,826,376          1,986,859          1,834,873          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,831,393          3,138,541          2,870,897          3,167,328          

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 33,173            774                 33,173            774                 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,958            8,129              -                     -                     

รายไดค่้าสิทธิ 294,358          268,706          306,271          302,215          

รายไดอ่ื้น 12,750            876                 13,547            1,636              

รวมรายได้ 352,239          278,485          352,991          304,625          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 11,854            211                 11,854            211                 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,806              3,123              -                     -                     

ตน้ทุนค่าสิทธิ 190,377          157,099          192,550          157,099          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 4,472              2,354              4,189              2,261              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,852            41,767            32,429            38,364            

รวมค่าใช้จ่าย 249,361          204,554          241,022          197,935          

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 102,878          73,931            111,969          106,690          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15,365)           (20,982)           (15,365)           (20,982)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 87,513            52,949            96,604            85,708            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (19,060)           (16,420)           (19,325)           (19,093)           

กําไรสําหรับงวด 68,453            36,529            77,279            66,615            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     845                 -                     845                 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 11 -                     (169)                -                     (169)                
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     676                 -                     676                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                     676                 -                     676                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 68,453            37,205            77,279            67,291            

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13                0.09                0.14                0.17                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 33,646            867                 33,646            867                 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28,203            16,267            6,551              -                     

รายไดค่้าสิทธิ 621,583          518,573          639,440          558,687          

รายไดอ่ื้น 14,596            1,535              16,184            3,081              

รวมรายได้ 698,028          537,242          695,821          562,635          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 12,051            352                 12,051            352                 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,253            7,940              959                 -                     

ตน้ทุนค่าสิทธิ 370,616          293,513          374,569          293,513          

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 19,777            3,876              21,243            3,743              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 67,178            78,057            62,102            72,282            

รวมค่าใช้จ่าย 486,875          383,738          470,924          369,890          

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 211,153          153,504          224,897          192,745          

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (35,087)           (38,994)           (35,087)           (38,994)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 176,066          114,510          189,810          153,751          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (37,044)           (31,969)           (37,824)           (35,181)           

กําไรสําหรับงวด 139,022          82,541            151,986          118,570          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     (2,447)             -                     (2,447)             
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 11 -                     489                 -                     489                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     (1,958)             -                     (1,958)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                     (1,958)             -                     (1,958)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 139,022          80,583            151,986          116,612          

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.26                0.21                0.28                0.30                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 176,066          114,510          189,810          153,751          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 2,901              702                 2,612              511                 

   ค่าตดัจาํหน่าย 353,552          295,356          351,429          280,568          

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (82)                 8,361              (82)                 8,361              

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (454)                -                     (454)                -                     

   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,183)             -                     (1,183)             -                     

   ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 7,739              4,800              7,739              4,800              

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 1,241              960                 1,055              904                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 26,248            28,966            26,248            28,966            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 566,028          453,655          577,174          477,861          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (189,039)         (122,413)         (202,071)         (135,506)         

   สินคา้คงเหลือ 12,589            (12,170)           12,589            (12,170)           

   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (7,022)             8,510              (7,552)             9,987              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,851)             (259)                (1,544)             109                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,639              1,499              (233)                1,499              

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,595            (32,768)           20,962            (34,318)           

   เงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ 12,998            71,702            4,952              39,232            

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง (435)                (140,101)         (334)                (139,505)         

   สาํรองค่าเบ้ียปรับเงินเพิ่ม -                     (22,068)           -                     (21,952)           

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,932              (62,768)           8,542              (61,952)           

 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 425,434          142,819          412,485          123,285          

   จ่ายดอกเบ้ีย (34,581)           (24,931)           (34,581)           (24,931)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (33,117)           (33,238)           (31,211)           (33,238)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 357,736          84,650            346,693          65,116            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (750,000)         -                     (750,000)         -                     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 648,027          -                     648,027          -                     

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (17,812)           -                     (17,812)           -                     

ซ้ืออุปกรณ์ (5,117)             (1,647)             (4,837)             (1,534)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ (495,397)         (446,868)         (493,632)         (432,115)         

ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ (3,003)             -                     (3,003)             -                     

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิรายการลดลง (เพิ่มข้ึน) (189,743)         32,232            (189,743)         32,232            

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                     -                     (300)                -                     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 62,600            (17,741)           62,600            (17,741)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (750,445)         (434,024)         (748,700)         (419,158)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (เพิ่มข้ึน) (493,145)         133,358          (493,145)         133,358          

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ (1,220)             -                     (1,220)             -                     

เงินสดรับจากการออกหุน้กูสุ้ทธิ -                     202,012          -                     202,012          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (494,365)         335,370          (494,365)         335,370          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (887,074)         (14,004)           (896,372)         (18,672)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 925,487          43,249            921,424          32,555            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 38,413            29,245            25,052            13,883            

-                     -                     

ขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด

   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ 3,080              -                     3,080              -                     

   โอนอุปกรณ์ไปซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (52)                 -                     (52)                 -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนตํ่ากว่าทุน

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จากการรวมธุรกิจภายใต้

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 200,000                          -                                      8,288                              346,316                          (6,104)                             548,500                          
กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      82,541                            -                                      82,541                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      (1,958)                             -                                      (1,958)                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      80,583                            -                                      80,583                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 200,000                          -                                      8,288                              426,899                          (6,104)                             629,083                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 270,000                          1,022,482                       18,194                            521,804                          (6,104)                             1,826,376                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      139,022                          -                                      139,022                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 270,000                          1,022,482                       18,194                            660,826                          (6,104)                             1,965,398                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 200,000                         -                                     8,288                             338,260                         546,548                         

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     118,570                         118,570                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     (1,958)                            (1,958)                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     116,612                         116,612                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 200,000                         -                                     8,288                             454,872                         663,160                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 270,000                         1,022,482                      18,194                           524,197                         1,834,873                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     151,986                         151,986                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 270,000                         1,022,482                      18,194                           676,183                         1,986,859                      

-                                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 

ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัดงัน้ี 

ก) ขายสิทธิภาพยนตร์ ซีรีย ์และสารคดี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตและจดัจาํหน่าย

สินคา้ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย ์

ข) ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทศัน ์

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยกลุ่มบริษทัเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)                  

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) และจดัทาํข้ึนโดยใช้

หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ

ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ

การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่

ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม

นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น              

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 12 33 ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย - - 3 - ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขาย - 1 - 1 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 2 3 2 3 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 

      

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขายสิทธิ - - 18 40 ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น - - 2 2 ราคาตามสัญญา 

ค่าบริการจ่าย - - 7 - ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดจ้ากการขาย - 1 - 1 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย 5 5 5 5 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน  

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (

หมายเหตุ 5) 

    

บริษทัยอ่ย - - 6,529 6,316 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 600 - 600 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 600 6,529 6,916 

     

เงนิมดัจําค่าเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 1,020 846 1,020 846 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า 1,020 846 1,020 846 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (

หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 17,727 10,836 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 611 381 611 381 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 611 381 18,338 11,217 

     

เงนิรับล่วงหน้าค่าสิทธิ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 10,763 18,808 

รวมเงินรับล่วงหนา้ค่าสิทธิ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,763 18,808 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินใหกู้ย้มืแก่ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2561 

บริษัทย่อย     

บริษทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซี จาํกดั 500 300 - 800 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500 300 - 800 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

และไม่มีหลกัประกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,640 6,070 8,040 5,270 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 220 189 220 189 

รวม 8,860 6,259 8,260 5,459 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,103 13,987 17,903 12,987 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,022 6,697 7,022 6,697 

รวม 26,125 20,684 24,925 19,684 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ราคาทุน 103,156 - 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า          

 เงินลงทุน 454 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 103,610 - 

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงิน 17,812 - 

รวม 121,422 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ขา้งตน้ จดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 1 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    

30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 

ซ้ือระหวา่งงวด 750,000 

ขายระหวา่งงวด (646,844) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 454 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 - สุทธิ 103,610 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 198 5,402 6,510 

คา้งชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 397 1,103 397 

3 - 6 เดือน - 5 - 5 

รวม - 600 6,505 6,912 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 257,049 209,508 251,004 188,843 

คา้งชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 292,296 274,312 288,229 242,478 

3 - 6 เดือน 115,104 225,210 97,856 223,819 

6 - 12 เดือน 253,428 30,356 235,556 24,045 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,497 2,344 2,497 2,344 

รวม 920,374 741,730 875,142 681,529 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,344) (2,426) (2,344) (2,426) 

สุทธิ 918,030 739,304 872,798 679,103 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 918,030 739,904 879,303 686,015 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,918 73 8,918 73 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,150 - - - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24 4 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 11,068 73 8,942 77 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 929,098 739,977 888,245 686,092 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้ ไดร้วมลูกหน้ีการคา้จาํนวนเงินรวม

ประมาณ 460 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2561: ไม่มี) ซ่ึงนําไปขายลดแก่สถาบนัการเงินโดยสถาบัน

การเงินดงักล่าวมีสิทธิไล่เบ้ีย 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 1,184,270 1,185,619 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 495,397 493,632 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (353,440) (351,351) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2561 1,326,227 1,327,900 
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7. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

   (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีแฟคเตอร่ิง MRR - 482,665 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4.00 30,000 40,480 

รวม  30,000 523,145 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,539 10,765 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,799 22,710 32,155 21,372 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,681 71 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,893 26,772 22,372 24,718 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 611 381 2,118 381 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,564 29,742 25,909 28,838 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 86,867 79,605 98,774 86,145 

9.   หุ้นกู้ระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2561            

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 599,042 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 7,739 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 606,781 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (606,781) 

หุน้กู:้ สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้กาํหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ และมีขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วน                

ทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส และ ณ วนัส้ินปีบญัชี 

10. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 270 ล้านบาท                   

(จาํนวน 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เป็น 324 ลา้นบาท (จาํนวน 648,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

ข) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 1 (JKN-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดย

รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น      

โกลบอล  มี เดีย จํากัด  (มหาชน) ค ร้ังท่ี  1 (JKN-W1) เพื่ อ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้5 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 15 บาท  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก 15 ธันวาคม 2561 คร้ังท่ีสอง 15 มิถุนายน 2562 คร้ัง

ท่ีสาม 15 ธนัวาคม 2562 และคร้ังสุดทา้ย 8 พฤษภาคม 2563 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : จะประกาศในภายหลงั 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 8 พฤษภาคม 2563 
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11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560                

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,175 19,646 20,175 19,693 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,115) (3,226) (850) (600) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 19,060 16,420 19,325 19,093 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 39,495 36,350 39,495 36,396 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,451) (4,381) (1,671) (1,215) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 37,044 31,969 37,824 35,181 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั           

ผลกาํไรจากการประมาณการ                 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (169) - (169) 

รวม - (169) - (169) 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั           

ผลขาดทุนจากการประมาณการ                 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 489 - 489 

รวม - 489 - 489 

12. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 68,453 36,529 77,279 66,615 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 400,000 540,000 400,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.13 0.09 0.14 0.17 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 139,022 82,541 151,986 118,570 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 540,000 400,000 540,000 400,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) 0.26 0.21 0.28 0.30 

13. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจขายสิทธิ 

• ธุรกิจบริการโฆษณา 

• ธุรกิจอ่ืน ๆ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่ม

บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน

และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 ธุรกจิขายสิทธิ ธุรกจิบริการโฆษณา ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน การตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 327 269 12 8 - - 339 277 - - 339 277 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 12 34 2 - 1 1 15 35 (15) (34) - 1 

รวมรายได้ 339 303 14 8 1 1 354 312 (15) (34) 339 278 

กาํไรของส่วนงาน 135 146 2 (10) 1 1 138 137 (9) (20) 129 117 

รายไดอ่ื้น           13 1 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ           (5) (2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (35) (42) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (15) (21) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (19) (16) 

กาํไรสําหรับงวด           68 37 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

 ธุรกจิขายสิทธิ ธุรกจิบริการโฆษณา ธุรกจิอ่ืน ๆ รวมส่วนงาน การตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 655 519 28 16 - - 683 535 - - 683 535 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 18 41 6 - 2 2 26 43 (26) (42) - 1 

รวมรายได้ 673 560 34 16 2 2 709 578 (26) (42) 683 536 

กาํไรของส่วนงาน 286 266 8 (10) 2 2 296 258 (13) (24) 283 234 

รายไดอ่ื้น           15 2 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ           (20) (4) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (67) (78) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (35) (39) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (37) (32) 

กาํไรสําหรับงวด           139 83 
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14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน เป็นจํานวนเงิน                                                                             

3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัซ้ือค่าสิทธิ

รายการ และจาํนวนเงิน 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 1 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)                

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

14.2  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังาน เช่าพื้นท่ี

โฆษณา บริการข้ึนช่องดาวเทียม บริการจดัเรตต้ิง และบริการส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภค อายุ

ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและบริการท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 22 18 10 10 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7 3 6 3 

14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

แห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และบริการทางดา้นเทคนิค โดยภายใตเ้ง่ือนไข

ตามสัญญาค่าสิทธิบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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15. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน  

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.39 - 0.68 0.51 33.17 32.85 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คร้ังท่ี 1/2561 เป็นจาํนวนเงิน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี และมีอายุ 2 ปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ส่วนเงินตน้หุ้นกูมี้กาํหนดชาํระในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้ง

จาํนวน หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กูโ้ดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย 

 โดยบริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูเ้ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
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